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คำนำ 

 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ฉบับนี้   จัดทำขึ้นเพื่อ

เสริมสร้างความเข้าใจแก่ครุและบุคลากรในโรงเรียน  ในการปฏิบัติหน้าท่ีการให้บริการและการจัดการศึกษาแก่นักเรียน

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยจัดทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนตามแนวทางการกระจายอำนาจ

สู่สถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุม

กับภาระงานท่ีปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งหวังว่างานท่ีปฏิบัติจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย

และวิสัยทัศน์ท่ีกำหนด 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ และขอขอบคุณคณะทำงานในกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันอย่างมุ่งมั่นและอุทิศทุ่มเทอย่างดียิ่ง 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 
มุ่งมั่น เสริมสร้าง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมีระเบียบวินัย 

 

พันธกิจ (Mission) 
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ 
2. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
3. พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย (Goals) 
1. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน รักความเป็นไทย 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
3. ผู้เรียนรู้จักใช้สิทธิและหน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย 
4. ผู้เรียนตระหนักและรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด และอบายมุข 
5. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
6. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประสานความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กรและชุมชนใน
การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

กระบวนการและข้ันตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ  
 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2. การคัดกรองนักเรียน 
 3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
 4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 
 5. การส่งต่อ 
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บุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน     

นายวิสูตร       ยอดสุข       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน     

นายธรรศกร       ดิษฐสุวรรณ  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ 

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

นางสาวบุญเทียบ      ยงทะเล  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

1. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวบุญเทียบ      ยงทะเล   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวปาริชาต    ปั้นแพทย์  กรรมการ 

4.  นายเอกฉัตร       เกตุแก้ว   กรรมการ 

5. นางสาวสาวิตรี  จันทร์เหนือ  กรรมการ  

6. นายอุกฤษฎ์  หาไชย   กรรมการ 

7. นางสาวกุลนิษฐ์  สุขเกษม            กรรมการ 

8. นางรำเพย       สิงห์น้อย  กรรมการ 

9. นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการ 

10. นางสาวพูลทรัพย์  ภูนุช   กรรมการ 

11. นางสาวสุวิมล    พลค้อ   กรรมการ 

12. นางสาวขวัญสุวัฒน์    วิจิตรกวี   กรรมการและเลขานุการ    

คณะทำงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

1. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน     

2. นางสาวบุญเทียบ      ยงทะเล   หัวหน้างานระดับช้ัน 

       หัวหน้างานกิจกรรมคณะ 

3. นายเอกฉัตร       เกตุแก้ว   หัวหน้างานป้องกันสารเสพติดและเพศศึกษา 

4. นางสาวสาวิตรี  จันทร์เหนือ  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

5. นางสาวปาริชาต    ปั้นแพทย์  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

       หัวหน้างานกิจกรรมวนัสำคัญ  

6. นายอุกฤษฎ์  หาไชย   หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

7. นางสาวกุลนิษฐ์  สุขเกษม            หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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8. นางรำเพย       สิงห์น้อย หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

9. นางสาววศิมน  สุขอนันต์ หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

10. นางสาวพูลทรัพย์  ภูนุช  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

11. นางสาวสุวิมล    พลค้อ  หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและค่านิยม12 ประการ 

12. นางสาวขวัญสุวัฒน์    วิจิตรกวี  หัวหน้างานติดตามและประเมินผล   

หน้าที่    

1. วางแผนงาน  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  และให้คำปรึกษา  ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  อันพึงจะมี

เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานในด้านต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ดูแลความเรียบร้อยของงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. จัดทำเอกสารต่างๆ  ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  

5. สรุปงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
 

1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. นางสาวสาวิตรี  จันทร์เหนือ  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอิศรา  ใจสอน   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล   กรรมการ 

4. นางรำเพย    สิงห์น้อย  กรรมการ 

5. นางพรเพญ็  รจนากร   กรรมการ 

6. นายอุกฤษฎ์  หาไชย   กรรมการ 

7. นางสาวปาริชาต  ปั้นแพทย์  กรรมการ  

8. นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการ 

9. นางสาวกุลนิษฐ์  สุขเกษม   กรรมการ 

10. นางสาวพูลทรัพย์  ภูนุช   กรรมการ 

11. นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี   กรรมการ 

12. นางสาวอภิญญา  เมืองพงษา  กรรมการ 

13. นางสาวชัญญานุช  หาญมนต์  กรรมการ 

14. นางสาวอาริยา  ชินโน   กรรมการ 

15. นางสาวนิศากร  ไชยเอียด  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่     

1. วางแผนงาน  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  และให้คำปรึกษา  ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  อันพึงจะมี

เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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2. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ  ท่ีได้รับ

มอบหมาย  

3. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน ในการทำ SDQ. EQ. คัดกรอง แยก 

นักเรียน  กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา เย่ียมบ้าน  จัดทำเอกสาร 

4.ดูแลช่วยเหลือและส่งต่อนักเรียน กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา และส่งเสริมกลุ่มปกติ กลุ่มพิเศษใน 

ทุกๆด้านโดยประสานงานกับครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับ ผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการ      

นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ 

5. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน  

6. จัดทำเอกสารต่างๆ  ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี   

7. สรุปงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
 

2. งานระดับชั้น 

1. นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวปาริชาต  ปั้นแพทย์  รองประธานกรรมการ 

3. นายอุกฤษฎ์   หาไชย   กรรมการ 

4. นางสาวกุลนิษฐ์  สุขเกษม   กรรมการ 

5. นางรำเพย     สิงห์น้อย  กรรมการ 

6. นางสาวพูลทรัพย์  ภูนุช   กรรมการ 

7. นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่     

1.วางแผนงาน  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  และให้คำปรึกษา  ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ   

อันพึงจะมี  เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงาน

ดูแลส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนในด้านต่างๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย  ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในการ

ทำกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนและชุมชนประชุมหารือกับครูท่ีปรึกษา เพื่อแก้ไขหรือพัฒนาและส่งเสริม

ความประพฤติของนักเรียนในทุกด้าน 

2. ประสานกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการอำนวยการ  เพื่อดูแลส่งเสริมและแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ของนักเรียนในแต่ละระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ 

3. ควบคุมนักเรียนในระดับช้ัน ในการเข้าแถวทำพิธีหน้าเสาธง เข้าประชุมระดับหรือ ร่วมกิจกรรมอื่นๆ 

ของโรงเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย 

4. ประชุมหารือกับครูท่ีปรึกษา เพื่อแก้ไขหรือพัฒนา  

5. ติดตามการดำเนินการบันทึกเอกสารต่างๆ  ท่ีเกี่ยวกับงานในระดับช้ัน เช่น สมุดเครือข่ายนักเรียน  

บันทึกพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ตามแบบฟอร์มบันทึกกิจการนักเรียน ฯลฯ  
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6. ติดตาม ดูแลให้ครูท่ีปรึกษา ดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  และการรักษาระเบียบวินัย

ในห้องเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

7. สรุปงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
 

2.1 งานครูที่ปรึกษา 

1.  นางสาวบุญเทียบ    ยงทะเล  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวปาริชาต    ปั้นแพทย์  รองประธานกรรมการ 

3.  นายอุกฤษฎ์    หาไชย  กรรมการ 

4.  นางสาวกุลนิษฐ์    สุขเกษม  กรรมการ 

5.  นางรำเพย      สิงห์น้อย  กรรมการ 

6.  นางสาวพูลทรัพย์    ภูนุช   กรรมการ 

7.  นางสาววศิมน    สุขอนันต์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

1. เอาใจใส่ ดูแล ปฏิบัติตนใกล้ชิด เป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นท่ีไว้วางใจของนักเรียน ให้คำปรึกษา

นักเรียนในการเรียน  พฤติกรรม  การแต่งกาย  สุขภาพ และอื่นๆ 

2. ควบคุมนักเรียนในช้ันเรียนให้ประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย และข้อบังคับต่างๆของโรงเรียน

อย่างจริงจัง เช่น ระเบียบการแต่งกาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ การขาดเรียน  

การมาสาย การเข้าแถวทำพิธีหน้าเสาธง ตลอดจนการทำกิจกรรมในห้องประชุม หรือกิจกรรมนอก

สถานท่ีต่างๆ   

3. ตรวจตรา ติดตาม และมอบหมายให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน อาคาร และบริเวณ

โรงเรียน ตามเวรคณะท่ีรับผิดชอบ และรักษาพัสดุเครื่องใช้ประจำห้องเรียนของตน 

4. ระงับเหตุ/ สอบสวน/ ตักเตือน/ อบรม และลงโทษนักเรียนตามระเบียบ เมื่อพบเห็นนักเรียนมี

ประพฤติไม่เหมาะสม  

5. บันทึกพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามแบบฟอร์มของกิจการนักเรียนส่งหัวหน้า

ระดับช้ัน หลังจาก ระงับเหตุ/ สอบสวน/ ตักเตือน/ อบรม และลงโทษนักเรียนตามระเบียบแล้ว  

เพื่อเป็นหลักฐานในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน 

6. ยกย่องชมเชยนักเรียนผู้มีความประพฤติดี และส่งรายช่ือให้งานส่งเสริมคุณธรรมฯ ประกาศ 

ยกย่อง ชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจ และแรงจูงใจแก่นักเรียนในการทำความดี 

7. ทำงานเอกสารประจำช้ันให้เป็นปัจจุบัน และนำส่งตามกำหนดของฝ่ายต่างๆ เช่น สมุดบันทึก 

เครือข่ายนักเรียนรายวัน/ สถิติการมาเรียนของนกัเรียน/ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ ข้อมูล 

สารเสพติด ฯลฯ 
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8. ติดตามดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน กิจกรรมเทศกาล 

และวันสำคัญต่างๆ 

9. ประสานงานกับ ผู้ปกครองของนักเรียนประจำช้ัน  หัวหน้าระดับ  ฝ่ายงานต่างๆภายในโรงเรียนท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม และแก้ไขพฤติกรรมต่างๆของนักเรียน  

10. สรุปงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 

11. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.2 งานสถิติการมาเรียนของนักเรียน 

1. นางสาวอาทิตยา    ลาหลง  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุพรรษา    สุบรรณโรจน์  รองประธานกรรมการ 

3. นายนพกร     สิรินพมณี  กรรมการ 

4. ครูท่ีปรึกษาทุกคน    กรรมการ 

5. นางสาวขวัญสุวัฒน ์   วิจิตรกวี  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่     

1.  ประสานงานกับกรรมการทุกระดับช้ัน  ในการดำเนินงานสถิติการมาเรียนของนักเรียน 

     2.  ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาในการกรอกข้อมูล 

     3.  จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

4.  สรุปงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
 

2.3 งานทำบัตรนักเรียน 

1. นางสาวสุพรรษา    สุบรรณโรจน์    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวขวัญสุวัฒน ์   วิจิตรกวี  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวสุปรีญา    สนธิ   กรรมการ 

4. นายนพกร     สิรินพมณี  กรรมการ 

5. นางสาวอาทิตยา    ลาหลง  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่    

1.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำบัตรนักเรียน 

  2.  ประสานงานกับหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน  ในการกรอกข้อมูลนักเรียนทำบัตร 

  3.  จัดพิมพ์ข้อมูลในการทำบัตรนักเรียนแต่ละห้อง 

  4.  นัดหมายนักเรียนในการถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน 

  5.  ถ่ายรูปนักเรียนและใส่ข้อมูลลงในโปรแกรมทำบัตรนักเรียน ตรวจสอบความถูกต้อง 
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6.  สรุปรายงาน ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
 

3. งานกิจกรรมคณะ 

1. นางสาวบุญเทียบ     ยงทะเล     หัวหน้างานกิจกรรมคณะ  ประธานกรรมการ 
2. นายนรินทร ์   มิถุนดี  หัวหน้าคณะโกงกาง   กรรมการ   
3. นายโกวิท    พัฒนประเสริฐ หัวหน้าคณะโพทะเล    กรรมการ   
4. นายสมหวัง   นาคคล้าย หัวหน้าคณะลำพู           กรรมการ 
5. นายสมโภชน์   สามชูสินธุ์ หัวหน้าคณะลำแพน       กรรมการ   
6. นางสาวโศภิตา  มีแก้ว  หัวหน้าคณะพังกา         กรรมการและเลขานุการ  

     หน้าที่  
1. วางแผนการปฏิบัติงาน  มอบหมายหน้าท่ี กำกับ  ติดตาม  ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลรับผิดชอบ  และ
ให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆอันพึงจะมีในคณะ  เพื่อให้งานคณะดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  
2. ประสานงานกับงานกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับ  ครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลนักเรียนในคณะ ให้ประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
ต่างๆ ของโรงเรียนอย่างจรงิจัง เช่น ระเบียบการแต่งกาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ การมาสาย  การเข้า
แถวทำพิธี หน้าเสาธง  ระงับเหตุ/ สอบสวน/ ตักเตือน/ อบรม และลงโทษนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพ่ึง
ประสงค์ตามระเบียบ   เพื่อแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียน 
3. ยกย่องชมเชยนักเรียนในคณะผู้ทำความดี เช่น มีจิตอาสา ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม และประกาศยก
ย่องชมเชยเพื่อเป็นกำลังใจและแรงจูงใจแก่นักเรียนในการทำความดี 
4. ทำงานเอกสารสมุดบันทึกเวรคณะ  ให้เป็นปัจจุบัน และนำส่งกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนตาม
กำหนด 
5. ควบคุม ดูแลนักเรียนในคณะ  ในการทำพิธีหน้าเสาธง  การพัฒนาพื้นท่ีประจำวัน  และกิจกรรมอื่นๆ  
ของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในและนอกบริเวณโรงเรียน   
6. สรุปงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
7. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

  

4. งานป้องกันสารเสพติดและเพศศึกษา 

1. นายเอกฉัตร   เกตุแก้ว   ประธานกรรมการ  

2. นายอุกฤษฏ์   หาไชย   รองประธานกรรมการ 

3. นายประกิจ   สัมฤทธิ์ผล  กรรมการ 

4. นายกิจกมล   อัญญะพรสุข  กรรมการ 

5. นางสาวอิศรา  ใจสอน   กรรมการ 

6. นางส่องอุษา   ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
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7. นายเอื้ออังกูร  แท่งทอง   กรรมการ 

8. นายสมหวัง   นาคคล้าย  กรรมการ 

9. นางสาวสุปรีญา  สนธิ   กรรมการ 

10. นายกิจกมล   อัญญะพรสุข  กรรมการ 

11. นายธนพล   ปิ่นสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

   หน้าที่    

1.ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคลองด่านหมู่ 13 โรงพยาบาลบางบ่อ ตำรวจ คณะกรรมการ

สถานศึกษา  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายด้านการป้องกันสารเสพติด  

2. ประสานกับครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับช้ัน ผู้ปกครองนักเรียน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  เพื่อดูแล

ช่วยเหลือและส่งต่อนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและเพศศึกษา 

3. จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้าน สารเสพติด และเพศศึกษา  ภายในและนอกโรงเรียน 

4. ประสานงานตำรวจช่วยป้องปรามบริเวณโรงเรียนและโดยรอบบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน 

5. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

6. จัดทำเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี   

7. สรุปงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
 

5. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและค่านิยม 12 ประการ 

1. นางสาวสุวิมล   พลค้อ   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวสุดคนึง  เดชดัง   กรรมการ 

4. นางสาวพูลทรัพย์  ภูนุช   กรรมการ 

5. นางสาวปาริชาต  ปั้นแพทย์  กรรมการ 

6. นางสาววศิมน   สุขอนันต์  กรรมการ 

7. นางสาวกุลนิษฐ์  สุขเกษม   กรรมการ 

8. นายณัฐวุฒิ   จงจิต   กรรมการ 

9. นายกิจกมล   อัญญะพรสุข  กรรมการ 

10. นายปริญญา   ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 

11. นางสาววรรณพร  พรหมศิริ  กรรมการ 

12. นางสาวศศิธร   ทองอินที  กรรมการ 

13. นางสาวอนุธิดา   บุตรสัมฤทธิ์  กรรมการ 

14. นายอุกฤษฎ์   หาไชย   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่   

1. วางแผนงาน  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  และให้คำปรึกษา  ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  อันพึงจะมีเพือ่ให้

งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานประชาธิปไตยในด้านต่างๆ  ท่ีได้รับมอบหมายให้ความรู้ 

และส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

3. ประสานกับครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับช้ัน ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการอำนวยการ  เพื่อจัดกิจกรรม

ประชาธิปไตย ภายในและนอกโรงเรียน 

4. จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 

5. ดูแลให้คำปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรียน ในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

6. จัดทำเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี   

7. สรุปงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
 

6. งานกิจกรรมวันสำคัญ 

1. นางสาวปาริชาต  ปั้นแพทย์  ประธานกรรมการ 

2. นางพัชร ี   คงเมือง   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวสุดคนึง  เดชดัง   กรรมการ 

4. นางสาววราพร  เทพาลุน   กรรมการ 

5. นายสมโภชน์   สามชูสินธุ์  กรรมการ 

6. นายอุกฤษฎ์   หาไชย   กรรมการ 

7. นายโกวิท   พัฒนประเสริฐ  กรรมการ 

8. นางสาวปนัดดา  จำปาทอง  กรรมการ 

9. นางสาวกุลนิษฐ์  สุขเกษม   กรรมการ 

10. นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน์  กรรมการ 

11. นางสาวสุพัตรา  ทองดี   กรรมการ 

12. นางสาวโศภิตา  มีแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

1. วางแผนงาน  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  และให้คำปรึกษา  ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  อันพึงจะมเีพื่อให้

งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานวนัสำคัญต่างๆท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ดูแลความเรียบร้อยของงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  

5. สรุปงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
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7. งานติดตามและประเมินผลกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน    

1. นางสาวขวัญสุวัฒน ์  วิจิตรกวี   ประธานกรรมการ  

2. นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน์  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวปาริชาต   ปั้นแพทย์  กรรมการ 

4. นายเอกฉัตร   เกตุแก้ว   กรรมการ 

5. นายอุกฤษฎ์   หาไชย   กรรมการ 

6. นางสาวสาวิตรี   จันทร์เหนือ  กรรมการ 

7. นางสาวสุวิมล   พลค้อ   กรรมการ 

  8. นายนพกร   สิรินพมณี  กรรมการ 

  9. นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   กรรมการและเลขานุการ 

  10. นางสาวสุปรีญา  สนธิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 

1. วางแผนงาน  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  และให้คำปรึกษา  ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  อันพึงจะมเีพื่อให้

งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงานและกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานติดตามและ

ประเมินผลในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

3. ดูแลความเรียบร้อยของงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์    

4. ติดตาม รวบรวม  จัดเก็บงานในแต่ละงาน  และสรุปรายงาน  การดำเนินงานเสนอ เพื่อให้ผู้บริหาร

รับทราบ  ตามลำดับ 

7.1  งานสำนักงานกิจการนักเรียน    

1.  นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวสุพรรษา สุบรรณโรจน์ รองประธานกรรมการ 

3.  นายสมหวัง    นาคคล้าย กรรมการ 

4.  นางสาวสุปรีญา สนธิ  กรรมการ  

5.  นายนพกร  สิรินพมณี กรรมการ 

6. นางสาวอาทิตยา ลาหลง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

1. วางแผนงาน  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  และให้คำปรึกษา  ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  อัน 

พึงจะมีเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานสำนักงานในกลุ่ม  

บริหารกิจการนักเรียน 



15 
 

3. ดูแลความเรียบร้อยของงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์    

4. ติดตาม รวบรวม  จัดเก็บงานในแต่ละงาน  และสรุปรายงาน  การดำเนินงานเสนอ เพื่อให้ 

ผู้บริหารรับทราบ  ตามลำดับ 
 

  7.2 งานแผนงานและพัสดุกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน   

1. นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอาทิตยา ลาหลง  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวสุปรีญา สนธิ  กรรมการ 

4. นายนพกร  สิรินพมณี กรรมการ 

5. นางสาวสุพรรษา สุบรรณโรจน์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

1. วางแผนงาน  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  และให้คำปรึกษา  ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  อันพึง       

จะมีเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานแผนงานและพัสดุใน

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

3. จัดทำแผนโครงการกิจกรรมต่างๆของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    

4. ติดตาม รวบรวม  จัดเก็บงานในแต่ละงาน  และสรุปรายงาน  การดำเนินงานเสนอ เพื่อให้

ผู้บริหารรับทราบ  ตามลำดับ 
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                                                       คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายธรรศกร       ดิษฐสุวรรณ  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ 

2. นางสาวบุญเทียบ      ยงทะเล   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวขวัญสุวัฒน์   วิจิตรกกวี  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

4. นางสาวสุพรรณษา   สุบรรณโรจน์  ตำแหน่ง คร ู

 
 


